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Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid zijn persoonlijke
SIS-kaart en het zakgeld (zie verder) in een gesloten enveloppe
aan de leiding af te geven. Gelieve op de omslag ook de naam
van u zoon te schrijven.

Dank u!
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Artikel van de Volwassen Begeleiders:
Beste ouders, leiding, gasten en sympathisanten
Binnenkort vertrekken we weer voor 20 dagen op kamp. Dit jaar gaan we naar
Lommel en mogen de jongens de spits afbijten. We verblijven daar in een mooi
gebouw met veel speelpleinen. Samen met de leiding en een toffe kookploeg
gaan we ginder zorgen voor een spetterend kamp dat de gasten nog lang zal
bijblijven. Wij hopen dat er zoveel mogelijk gasten meegaan op dit avontuur
want keer op keer is zo een kamp toch wel een hele belevenis!
Op 3 mei konden jullie tijdens de kamp-infoavond al horen wat op kamp gaan is
en wat daar allemaal aan vooraf gaat. Kon je die avond niet aanwezig zijn dan
kom je alles over het kamp te weten in dit boekje. Heb je toch nog vragen dan
kan je altijd bij de leiding terecht.
Dit jaar heeft de kookploeg van de meisjes een koppel minder mee op kamp. We
willen Jos en Annick bedanken voor hun jarenlange inzet en de leuke momenten
die we samen hebben meegemaakt.
De jongenskookploeg zal enkele dagen versterkt worden door Dirk Wauters.
Door zijn jarenlange ervaring bij de kookploeg van de meisjes zullen de jongens
nu ook eens lekker eten op kamp .
Wij hebben er alvast veel zin in om
jullie kind 10 onvergetelijke dagen te
bezorgen.
Groetjes en tot binnenkort!
Dirk en Ilse

Artikel van onze Proost:
Beste chirovrienden,
We hebben er lang moeten op wachten, maar de late lentezon maakt het wellicht in ons
wakker. Het begint weeral te kriebelen, zeker bij de Chirojeugd. Je krijgt er weer volop
goesting in. Wij willen terug dichter bij de natuur leven en de Chiro maakt al
voorbereidingen voor het komend kamp. Tien dagen lang willen jullie de Limburgse
omgeving verkennen.
Op kamp (bivak) gaan is 10 dagen weg van huis, weg van de plaatsen die we door en door
kennen en een totale nieuwe omgeving verkennen. Je doet dit niet alleen, maar samen met je
vriendinnen, leiding en kookploeg.
De leiding en kookploeg is al volop in gang om het kamp voor te bereiden. Ik wil hen daar
van harte voor danken. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan het kamp,
bedankt! Op kamp zijn, is anders leven.
Je leeft meer verbonden met de natuur, je gaat op een andere manier met je vriendinnen om
en dit schept nieuwe banden. Je zingt, je danst, je gaat op tocht, je verkent de nieuwe
omgeving, je ontmoet andere mensen, je blijft langer op, je wordt doodmoe en voelt
reuzehonger.
Je doet dingen waar je thuis je neus voor optrekt, zoals helpen aan de afwas en andere
karweitjes … en je vindt het fijn, tof en cool.
Je maakt tijd om te praten over wat jou bezig houdt, je leert elkaar beter kennen. Kortom van
op kamp gaan word je zelf een beter mens.
Ik mag jullie dan ook een tof kamp toewensen!
Laat je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar
werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp
weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring worden.

Beste chirogroeten en een kamp vol goede goesting.
Jullie proost, Paul Redant,

Artikel van de Groepsleiding:
Boys,
Afgelopen jaren hadden we al met dit probleem te kampen, maar nu begint
het wel echt verontrustend te worden: onze eeuwige vrijgezel Timothy
Bourgeois (Nu, stilaan mogen we ons ook weer zorgen beginnen maken om
Barry en Jasper…)! Daarom hebben we met de leidingsploeg besloten om
deze zomer 10 dagen lang op jacht te gaan in Lommel. Een Limburgs stadje
waar de lekkere grieten als kersen aan de bomen groeien. Om in deze zware
opgave te lukken, kan het wel helpen om de vrouwen te begrijpen… Iets
waar wel meerdere mannen het lastig mee hebben. Daarom leggen wij even
kort uit wat de vrouwen zeggen en bedoelen:



























Ik wil = jij wilt
We willen = ik wil
Het is jouw beslissing = de juiste beslissing zou je nu toch wel duidelijk
moeten zijn
Doe wat je wilt = je zult er later voor boeten
We moeten praten = ik moet even zeuren
Als je dat echt wilt, moet je dat doen = en dan maak ik je af, hufter
Nee, ik ben niet boos = natuurlijk ben ik boos, sukkel
Je bent zo... mannelijk = je moet je eens scheren en je zweet nogal veel
Wat ben je lief voor me vandaag = denk jij nou werkelijk alleen maar
aan sex ?
Ik ben niet boos ! En ik overdrijf niet ! = ik ben ongesteld
Ik vind het romantischer met het licht uit = ik heb dikke dijen
Deze keuken is zo onhandig = ik wil een nieuw huis
Ik wil nieuwe gordijnen = en behang, tapijt, meubels...
Ik geloof dat ik wat hoorde = ik geloof dat je bijna sliep
Houd je van me? = ik ga nu om iets duurs vragen
Hoe veel houd je van me? = ik heb iets geflikt wat jij niet leuk zult vinden
Ik ben echt zo klaar = doe je schoenen uit en kijk of er iets leuks is op TV
Heb ik een dikke kont = zeg dat ik aantrekkelijk ben
Je moet eens leren om te communiceren = zeg nou maar gewoon dat
ik gelijk heb
Luister je wel naar me = te laat, je gaat eraan
Ja = nee
Nee = nee
Misschien = nee
Het spijt me = hier ga je spijt van krijgen
Vind je dit lekker smaken ? = het is makkelijk om te maken, dus wen er
maar aan
Ik schreeuw niet = ik schreeuw wel degelijk en hard ook, maar ik noem
het 'overleggen'





Hoe was je ex eigenlijk? = zeg dat ik knapper ben EN aardiger
Hoeveel exen heb je eigenlijk = ik wil niet horen hoeveel vriendinnetjes
je hebt gehad (het antwoord mag maximaal 3 zijn)
We staan echt binnen 5 minuten weer buiten = en dus stoppen we ook
nog even bij de parfumerie en de schoenenzaak en ik heb nog wat
tijdschriften nodig en Ooohhhh die roze gordijnen zouden echt heel
goed staan in de slaapkamer en heb jij je girobetaalkaarten bij je ?

Extra tip:







Het antwoord je vraag 'Is er iets?' dient u als volgt te vertalen:
Ach, hetzelfde als altijd = niks maar ik doe alvast of er iets is, altijd
handig
Niets = alles
Alles = ik ben ongesteld en niet zo'n beetje ook
Niks, echt waar = alleen dat je zo'n hufter bent
Ga weg, ik wil er niet over praten = ga weg, ik ben mijn woede nog
even aan het opsparen voor straks

Dergelijke situaties komen jullie bekend voor? Bij deze heren dus niet.
Daarom is alle hulp welkom. Op 21 juli zal onze misse van start gaan. Wij
hopen, voor onze adonissen, dat we Limburg op 31 juli kunnen verlaten in het
gezelschap van een aantal Lommelse schoonheden.
Graag wouden we nog een aantal woordjes van dank in het rond strooien.
Te beginnen bij onze leidingsploeg die er week na week op zondag staan,
hun handen uit de mouwen steken tijdens festiviteiten, zwerfvuilacties,
verbouwingen, noem maar op!
Ook onze VB’s, Dirk en Ilse, die er hun eerste jaar al Volwassen Begeleider
hebben opzitten en dit geweldig gedaan hebben.

Ook VZW Kiekeboe en alle sympathisanten die komen helpen zijn bij de
verbouwingen aan ons jeugdhuis.
Tot slot nog onze kookploeg, omdat we nu al weten dat we 10 lekker gaan
eten!
Tot snel,

Yoni (0473.44.19.73) en Stef (0479.01.52.66) (En ook Timo, voor moesten er
vrouwen zijn die dit lezen (0474/64.93.16)).

Artikel voor de Sloebers:
Beste sloebers!
Wij hebben jullie hulp nodig!
Ik en Kim zijn van 1 tot 18 juli mee geweest met
een Peloton paracommando’s op missie naar
Irak, je weet wel, zo van die groene met
zwarte versierde mannetjes die landen met
een parachute! Keicool dus!!!!!

Wij zijn daar de strijd aangegaan met een woeste bende
bandieten! Die mannen waren geen partij voor mij en Kim, omdat
wij de beste waren van heel ons team! Onze ploeg is wel
helemaal gesneuveld bij deze missie… Daarom vragen wij jullie
om mee op legertraining met ons te gaan en deze bandieten een
lesje te leren. Deze legertraining houdt o.a. in:
 Kampen bouwen
 Camouflage
 Schietoefeningen
En nog veel meer maar dat houden we liever als verrassing!
Wij rekenen op jullie voor deze loodzware opdracht!
Yoni en Kim

Artikel voor de Speelclub:
Beste Speelclub
Zoals jullie misschien wel al denken zit dit leuke Chiro jaar er spijtig genoeg
bijna op. MAAAAAR afsluiten doen we zoals elk jaar in stijl, en ook dit jaar
kunnen jullie je verwachten aan een superleuk kamp.
Om jullie al goed voor te bereiden hebben de leiders voor jullie een supertof
kruiswoordraadsel gemaakt waarin allerlei dingen staan die met het kamp te
maken hebben.
Als jullie alle woorden gevonden hebben zullen jullie ook het codewoord
vinden, het codewoord zal zijn wat we zeker gaan doen op kamp en wat
eigenlijk ook het belangrijkste is!

Het belangrijkste dat we gaan doen op kamp
is ons….

Als er nog vragen zijn ivm het kamp kunnen jullie ons altijd
bereiken:
Leider Nick: 0473/29/39/70 of Nick-d@hotmail.be
Leider Jeroen: 0471/09/37/10 of
Jeroen_raedemaeker@hotmail.com

Artikel voor de Rakkers:

Liefste rakkertjes,
Nu we elkaar allemaal goed kennen en elkaars sterke en zwakke punten kennen, kunnen we samen
op kamp vertrekken. Zoals jullie weten zijn we dit jaar begonnen me de missie om superrakkers te
worden. Wij, jullie leiders, hebben over deze opdracht een bericht gekregen van het nationale Chiro
parlement, het bericht zien jullie hieronder:

Zoals jullie allemaal wel zien is dit bericht onderschept
geweest. De bezorger van het bericht is sinds zijn vertrek op
het Chiro parlement spoorloos verdwenen, zijn bericht
hebben ze gevonden in de struiken naast een filmpje van de
Harlem Shake waarop de bende van Lommel te zien is.
Wij denken dat het Chiro parlement onze hulp nodig heeft
om de bende van Lommel uit de weg te ruimen want Mega
Mindy is op reis. En aangezien wij op kamp gaan naar Lommel
is dit de beste kans om onze nieuwe missie te volbrengen.

Dus jongens begin allemaal maar al snel na te denken aan de perfecte valstrikken en
aanvalsmethodes want die bende van Lommel zijn geen tomatenplukkers, het zijn de beste, sterkste
en lelijkste gangsters. Eventuele mag er ook spierkracht gekweekt worden want een stevige
schuilplaats bouwen is ook altijd een goed plan.
Dus boys tot in juli voor het vertrek van het kamp richting Lommel.
Vriendelijke  groetjes  en  vooral  de  kusjes  voor  de  mama’s  of  moekes  niet  vergeten  van  jullie  leukste,  
coolste, liefste, beste, sterkste, geniaalste, heetste, slimste, tofste, uber, cool-o-roony, fantastische,
nice leidingsteam, tomahawk Jappie, patré the brains, ponda stallone!

Artikel voor de Toppers:

Artikel voor de Kerels:

fellowship of the kerels
de orde van de leiding heeft ons de taak opgedragen prinses
megan fox te gaan redden uit een kasteel in lommel. hier
wordt ze gevangen gehouden door koning lelijk, stef w.

de foto van de lieftallige prinses is wat donker uitgevallen
maar ga gerust zelf kijken op onze facebook groep. wij, the
fellowship of the kerels gaan met ons stalen ros richting
lommel, om koning lelijk een lesje leren en de prinses te
bevrijden.

naam facebook groep: the fellowship of the kerels

Artikel  voor  de  Aspi’s:
Beste Aspi’s
Dit geweldige/fantastische/übercoole (kies de superlatieven zelf maar uit…)
chirojaar is ondertussen reeds ver gevorderd en loopt zelfs bijna op zijn einde.
Een ruige Aspi met een mening, we gaan van Ruud een echte man maken,…
Het zijn woorden die jullie ongetwijfeld doen terugdenken aan één van die
onvergetelijke zondagnamiddagen!
Sardientjes op een bedje van auberginepuree…
Het zijn woorden die jullie ongetwijfeld ook nu nog doen watertanden!
Wees gerust, jullie krijgen zeker en vast nog meer van dat!
Op 20 juli vertrekken we richting Lommel voor wat de absolute apotheose van dit
chirojaar belooft te worden! Het kamp!!!
Meer info over deze legendarische 11-daagse zal spoedig in jullie richting worden
gestuurd.
Wij kunnen deze info wegens strikte geheimhouding (op één avondactiviteit na; zien
onderaan) niet prijsgeven in dit boekje.
Tot één van dees, Drakenjagers !

Stef (0479015266) & Jasper (0496977823)

Aspi’s Hemo jongens – Leiding Hemo jongens
28/07/2013 @ 20:00
Scheidsrechter : Nico Van Petegem
Stadion : Lommel ArenA
Wie wint deze partij volgens u ? Waag een gokje bij betchiro.com. Aspi’s zijn
torenhoog favoriet. Als je 60 euro inzet op het feit dat Aspi’s Hemo jongens wint, kan
je 72 euro verdienen. Een gokje op leiding Hemo levert echter een pak meer op. Een
zelfde inzet kan bij een juiste voorspelling 780 euro opleveren. Een gelijkspel is goed
voor 420 euro.

Naar waar trekken we?
Dit jaar trekken we naar Lommel!
10 dagen lang zullen we verblijven in het
kamphuis genaamd Chikabo dat tijdens het
jaar de verblijfplaats is van Chiro Kattenbos.
De nieuw gebouwde Chirolokalen (2005)
vormen een perfecte kampplaats voor
groepen tot wel 90 personen! Uitgestrekte
bossen en speelterreinen liggen op 500 en 100
meter van het gebouw. Pret verzekerd!
Voor diegene die echt niet kunnen wachten kunnen altijd een kijkje nemen op
de website:
http://users.telenet.be/chikabo/

Schrijf ons een kaartje!
Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Kamphuis Chikabo
Oude Diestersebaan 1A
3920 Lommel
Vooral aan de ouders van de drie jongste groepen vragen wij toch om zeker
een keer te schrijven, het is voor de gasten altijd leuk om nieuws van thuis te
krijgen. Veel jongens kijken altijd uit naar het krijgen van een briefje, het
wachten op post van mama & papa maakt het spannend en des te leuker als er
een brief voor jou tussen zit.

In de valies!
Voor de jongste gasten en eventuele nieuwe jongens die er zijn bijgekomen is
het natuurlijk zeer spannend om die 1e keer op kamp te gaan, om jullie een
idee te geven voor war er allemaal mee moet hebben we hier een lijstje:
 Een veldbed & slaapzak!! (in tegenstelling tot andere jaren slapen de
jongste gasten dit jaar ook op veldbedden en in een slaapzak, zeker niet
vergeten dus!)
 Waterbestendige schoenen (die vast aan de voeten zitten)
 Wasgerief:
o Zeep & shampoo
o Tandenborstel en tandpaste
o GENOEG getekende washandjes
o GENOEG getekende handdoeken
o Een grotere handdoek om mee te gaan zwemmen
 Persoonlijke spulletjes
 Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)
 Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkere)
 Zakdoeken
 Pyjama
 Speelkledij: Short, t-shirt,  jogging,…  Kledij dat tegen een stootje kan
 Regenkledij
 Zwemgerief
 Lange broeken en dikke truien
 Stevige schoenen & reserveschoenen
 Linnen zak voor vuile was
 2 keukenhanddoeken (duidelijk getekend)
 Knuffelbeertje
 Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels
 Zaklamp
 Drinkbus
 Indien nodige geneesmiddelen

Wat eten we vandaag?
Van de beste spaghetti van het land tot de lekkerste stoofvlees met frietjes die
we ooit gegeten hebben! Onze kookploeg zal ons ook dit jaar weer voorzien
van eten en drank, 10 dagen lang zullen zij voor ons hun beste kookkunsten
bovenhalen.
Laat dus maar alle snoep, chips en koeken thuis, want we zijn ervan overtuigd
dat we dat op kamp niet nodig zullen hebben! De Kookploeg zorgt namelijk op
tijd en stond zelf voor wat zoetigheid.
Alvast bedankt!

Praktisch:
 Vertrek en aankomst:
De jongens vertrekken dit jaar op kamp op zondag 21 juli, we verzamelen
die dag om 11.00 uur aan de Chiro. We stappen dan ongeveer een uurtje
later op de bus. Tien dagen later zullen we vermoedelijk terug zijn op den
Opstal rond 17 uur.
 Valiezen:
Alle groepen brengen op 21 juli om 11.00 uur hun valiezen mee, behalve de
kerels  en  Aspi’s  zij  doen  dit  vroeger.  Het  exacte  tijdstip  zal  hen  nog  
meegedeeld worden door de leiding.
 Problemen:
Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds
bellen naar Dirk Wauters (0475/71 72 47) of Maggie De Ridder (0496/39 78
35), onze kampverantwoordelijke.
 Zakgeld:
Het geld van de Sloebers, Speelclub en Rakkers wordt bewaard door de
leiding.  Voor  de  drie  jongste  groepen  vragen  wij  €20  (zwembad,  speeltuin,  
een  ijsje,  …). Dit geld wordt dus samen met de SIS-kaart bij het vertrek
afgegeven. De Toppers brengen  €25  mee  voor  tien  dagen.  De  Kerels en
Aspi’s hebben geen bepaald bedrag. Maar overdrijft niet! Ze zijn zelf
verantwoordelijk voor hun geld en dus ook voor het eventueel verlies ervan.
Houd er wel rekening mee dat zij een dagje vroeger vertrekken met de fiets
en dat ze tijdens het kamp ook op tweedaagse gaan en iets meer opdoen
dan de rest.
 Brieven
In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en
postzegels  die  nog  moeten  aangekocht  worden.  Een  kaart  kost  €0,50  en  een  
postzegel  €0,67. Natuurlijk is niemand verplicht een kaart/zegel bij ons te
kopen. Voor de jongste gasten is het ook altijd handig een adressenlijst mee
te geven of voorgeschreven etiketten of enveloppen.

Nog enkele opmerkingen:
 Gelieve alle kledij te merken, van ondergoed tot washandjes! Elk jaar
hebben wij immers dozen verloren kledij die na het kamp van niemand
blijken te zijn
 Wat met een GSM? Welke afspraken rond het GSM-gebruik maken we?
Waar trekken we de grens als leidingsploeg? Om het onszelf op kamp
gemakkelijk te maken en ervoor te zorgen dat er een duidelijke regel is,
zijn we als leidingsploeg genoodzaakt om een drastische maatregel op te
stellen. Zo is de grens duidelijk voor iedereen: Niemand neemt een GSM
mee op kamp. Je dag zit op kamp toch al overvol geboekt dus je hebt
daar  simpelweg  geen  tijd  om  te  sms’en  of  te  bellen.
Enkel de Kerels en Aspi’s mogen een GSM meenemen. Zij
vertrekken immers met de fiets en onderweg kan er altijd
iets gebeuren. Aangekomen op de kampplaats, geven zij hun
GSM wel meteen aan de leiding. Die bergt ze dan veilig op in
een doosje tot het einde van het kamp.

 Aan de ouders van de Sloebers vragen wij om per dag hun kledij in een
zakje te steken. Dit bespaart ons veel werk en voor uw Sloeber is het ook
veel gemakkelijker.
 Hou  er  eveneens  rekening  mee  dat  het  ’s  nachts  enorm  kan  afkoelen,  
ook al is het overdag mooi weer!
 Verder willen we nog even vermelden dat dure spullen niet op een kamp
thuishoren. Indien je ze toch meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk
voor.

De leidingsploeg:

Sloebers:
Kim Van Muylders

Yoni Van Lombergen

0475/39 72 65

0473/44 19 73

kimmeken10@hotmail.com

yonivanlombergen@hotmail.com

Speelclub:
Jeroen Raedemaeker

Nick Denayer

0472/75 34 43

0473/29 39 70

Jeroen_raedemaeker@hotmail.com Nick-d@hotmail.be
Rakkers:
Jasper De Smedt

Mathias Marijsse

0495/30 40 54

0476/36 35 93

Jasperds@hotmail.com

mathias.marijsse@gmail.com

Nick De Kempeneer
0494/49 77 11
ntnickdk@hotmail.com
Toppers:
Robin Wauters

Bert Segers

0475/47 76 00

0499/15 80 46

Robke.04@hotmail.com

bertsigers@live.be

Kerels:
Bart Van Rentergem

Timothy Bourgeois

0479/64 93 69

0474/64 93 16

Bart_vr69@hotmail.com

timothybourgeois@hotmail.com

Aspi’s:
Jasper Van Lysebeth

Stef Wauters

0496/97 78 23

0479/01 52 66

jakosh@hotmail.com

stef-wauters@hotmail.com

Oudleiding Chiro Hemo Opstal
organiseert op
zaterdag 10 augustus 2013
een BBQ
bij de terugkeer van de meisjes van hun kamp
Hou de komende dagen
je brievenbus of Facebook of Email
in de gaten want we nodigen graag alle leden,
leiding,
oudleiding en alle familie uit om in groep samen te
eten
en na te praten over het kamp.
Er volgt dus zeker nog info over de
inschrijvingen, kostprijs, place2b, …
Je kan ons altijd zelf contacteren op
oudleidingopstal@gmail.com

Bedankt!

Uit sympathie
Familie Van Malderen

Uit sympathie
Frank Klinckaert
BVBA F-Technic Kranen en Liften
Jules Andriespark 61
9255 Buggenhout
0032 473/349 909

Uit sympathie
Maggy De Backer
Thuisverpleging
0477/30 22 64

Cafetaria de Pit
Openingsuren:
Maandag – dinsdag: van 17 u. tot 24 u.
woensdag: van 14 u. tot 24 u.
donderdag: van 17 u. tot 24 u.
vrijdag: van 15 u. tot ...
zaterdag: van 9 u. tot ...
zondag: van 9 u. tot 17 u.
cafetariadepit@hotmail.com

0478/33	
  91	
  45

Provincialebaan 136
9255 Buggenhout
052/33 24 09

Uit sympathie
Dirk Van der jeugt

Huis Jacobs

Zo en ma: GESLOTEN
Di en vr: 9u tot 12u - 13u30 tot 18u
Wo: 9u tot 12u Do: 13u30 tot 18u
Za: 9u tot 12u - 13u tot 16u
of na afspraak

Krapstr. 101 • 9255 Buggenhout-Opstal
052/34 10 13 • 0477/48 68 52
www.keramiekske.be

BVBA Plantimarkt

Dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag - zaterdag: 09.00 – 18.00
Zondag: gesloten
Krapstraat 42
9255 Buggenhout

V-DV Metal bvba
Kortedreef 2
9255 Buggenhout
052 35 57 27
snij en plooiwerken tot 6 meter
alle laswerken van Alu, RVS en ijzer

Hanenstraat 148
B-9255 BUGGENHOUT
Telefoon: 00 32 52 33 03 04
info@vda-vrieshuis.be
BTW: BE 0430 523 810 RPR Dendermonde

DRUKKERIJ
UITGEVERIJ
WEBDESIGN
info@hetpunt.be

Haarstudio  E.  Van  de  
Steen
Brandstraat  106
Buggenhout

Vergeet zeker niet om eens langs te gaan
op onze eigen website!
http://www.chirohemoopstal.be

